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Exp. 1858/2020
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020, es convoca la
licitació per a l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària del Mercat Municipal
següent:
1.

Entitat adjudicadora
a)
b)
c)

2.

Organisme: Ajuntament de La Garriga.
Dependència que tramita l’expedient: Promoció Econòmica.
Número de l’expedient: 1858/2020

Objecte de l’autorització administrativa
Constitueix l’objecte del present plec fixar les condicions que han de regir l’atorgament
de l’autorització per a l’ocupació del domini públic per l’exercici de la venda no
sedentària en 4 parades vacants en el mercat de marxants de la Garriga, d’acord a les
següents característiques:
Característiques de les parades:
Parada

Sector

A18

Quotidià
alimentari

L05

Equipament
de la llar

Producte
Pastes,
dolços, fruits
secs
i
herbolari
Ganiveteria i
complements
per a la

Localització

Metres
lineals

Plaça
Església

6-8

Passeig dels
Til·lers

8-10
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Data 19-3-2020

Per acord de la Junta de Govern local, celebrada en sessió ordinària del dia 9 de març de 2020,
s’ha aprovat, entre d’altres, la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, de 4 autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no sedentària en el
mercat del dissabte de la Garriga; i l’aprovació del plec de clàusules tècniques i administratives
que han de regir el procediment per a l’atorgament d’autorització municipal per a l’exercici de
la venda no sedentària en el mercat del dissabte de la Garriga, el text íntegre del qual es pot
consultar a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Anunci de convocatòria per a la concessió de 4 autoritzacions municipals per a l’exercici
de la venda no sedentària del Mercat Municipal de la Garriga i aprovació del plec de
clàusules tècniques i administratives que han de regir el procediment d’adjudicació

A

Document 26785/2020

B
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i

Passeig dels
Til·lers

6

Tipologia de productes a licitar: la descrita en la clàusula 6 del present plec.
a) Tipologia de productes a licitar:
Grup 1: Quotidià alimentari: productes d’horta frescos (fruita, verdura i hortalisses),
llegums, ous, oli, vi, confitures i melmelades i fruits secs.
Grup 2: Tèxtil i moda (moda home, dona, infantil, roba interior i roba professional,
altres).
Grup 3: Equipament de la persona (Artesania, articles de pell i marroquineria, articles de
viatge, bijuteria, joieria i rellotgeria, calçat, merceria i altres).
Grup 4: Equipament de la llar (articles de regal i decoració, basar-multipreu, estris de
cuina i electrodomèstics, ferreteria i bricolatge, il·luminació, menjar i equipament per a
mascotes, mobles, plantes i flors, roba de la llar i catifes, telefonia, altres).
Grup 5: Drogueria i cosmètica (Articles de neteja, drogueria, para farmàcia, perfumeria i
cosmètica, altres).
Grup 6: Lleure i cultura: (Articles d’esport, audiovisuals, accessoris d’automòbils,
fotografia, informàtica i noves tecnologies, joguines, llibres i papereria, música, quadres i
altres)
3. Termini de vigència:
Les autoritzacions tindran una validesa mínima de quinze anys, prorrogables
expressament per períodes idèntics segons allò que s’estableix en l’article 15 de la Llei
18/2017 de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Pluralitat de criteris
5. Cànon de sortida: sense contingut
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Faixes,
elàstics
neoprens
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Equipament
de
la
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P30

Passeig dels
Til·lers

Data 19-3-2020

Equipament
de la llar

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L08

cuina
Drogueria i
perfumeria

A

Document 26785/2020

B
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Entitat: Ajuntament de la Garriga
Domicili: Plaça de l’església núm. 2
Localitat: 08530 La Garriga (Barcelona)
Telèfon: 93 860 52 94 / 93 860 50 00
Correu electrònic: promoció@ajlagarriga.cat

9. Presentació de les sol·licituds
Data límit de presentació: 15 dies hàbils a comptar de la data de publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la Seu Electrònica del web
municipal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler
d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, serà en convocatòria única. Als efectes del
còmput, es tindrà en compte la data de la darrera publicació.
a) Documentació a presentar: la que s’assenyala a la clàusula 8a del plec de clàusules
tècniques i administratives, disponible a:
http://www.lagarriga.cat/ajuntament-seu-electronica/2831-tramits-i-gestions/tramits/convocatoria-4autoritzacions-per-a-la-venda-en-el-mercat-no-sedentari-de-la-garriga

b) Lloc de presentació:
Registre general de l’Ajuntament de La Garriga (Oficina d’Atenció Ciutadana
Horari de dilluns de 8.00 a 19.00 i de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00.)
Plaça de l’església, núm. 2 de 08530 La Garriga.
10. Obertura de les ofertes
En sessió privada la Mesa procedirà a la revisió de la documentació.
Si la Mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada ho comunicarà al licitador o licitadors afectats per correu ordinari, correu
electrònic o fax, si així ho creu convenient, per a què en un termini que no podrà ésser
superior a tres dies hàbils esmenin l’error. Si la documentació contingués defectes
substancials, es rebutjarà la proposició.
Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si escau, els defectes o les omissions de
la documentació presentada, la mesa declararà admesos a la licitació els licitadors que hagin
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8. Obtenció d’informació i documentació:

Data 19-3-2020

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

7. Preu: La persona adjudicatària de l’autorització haurà de satisfer les taxes anuals que
s’estableixin a l’Ordenança Fiscal que l’Ajuntament de la Garriga aprovi per a cada
exercici.
L’incompliment del pagament de la taxa pot comportar la retirada de l’autorització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. Garantia: sense contingut

A

Document 26785/2020

B
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Contra el plec de clàusules tècniques i administratives que han de regir el procediment per a
l’atorgament d’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària del Mercat
Municipal de la Garriga, el text íntegre de les quals es pot consultar a l’enllaç que apareix
relacionat en l’apartat 9.a d’aquest anunci, es podran presentar al·legacions dins el termini
dels 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de
l’Ajuntament de la Garriga, i al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal. Als
efectes del còmput, es tindrà en compte la data de la darrera publicació.
F_FIRMA_1
F_FIRMA_12
A_1
_12
2
Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
11-03-2020 14:17:00

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-4
CVE 2020009113

Al·legacions

Data 19-3-2020

11.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

acreditat el compliment dels requisits previs indicats en la clàusula 8 del present plec (art.
146 del TRLCSP), i es farà una declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu
rebuig.
Una vegada fetes aquestes actuacions, es procedirà a l’acte públic d’obertura de les
proposicions del sobres que se celebrarà, com a màxim, el catorzè dia hàbil següent a la data
de la declaració d’admesos a les 9.00 hores, a les dependències de l’Ajuntament, Plaça de
l’Església de la Garriga (08530).
La data d’obertura de les proposicions podrà ser modificada, havent de ser comunicat aquest
extrem a tots els licitadors.
Cas que el darrer dia de constitució de la Mesa escaigui en dissabte o festiu, la convocatòria
s’entendrà prorrogada al primer dia hàbil següent.

A

Document 26785/2020

B
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